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Referat fra regnskabsmøde 
i Hedelyngen 
 

Afdeling 1-3047 

Hedelyngen  

Mødedato/kl.:  2/5-16 /19.00 

Sted: Fælleshuset Hedelyngen 

Deltagere: 73 

Fremmødte husstande: 62 

Fra 3B: PETH og JEJC 

Referent: JEJC 

Mødet slut kl. 22.15  

 

 

 

 

Referat sendt ud den 30. maj 2016 

 

1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og foreslog herefter Niels 

Christensen, Hedelyngen 35, som dirigent. Dirigenten tak-

kede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt ind-

varslet i overensstemmelse med Boligforeningens vedtæg-

ter og forretningsorden.  

  

2. Valg af stemmetællere 3 stk. Dirigenten valgte at udpege 4 stemmetællere grundet det 

store fremmøde. Følgende blev valgt: 

 

 Knud Kluge, Højsletten 72. 

 Kasper Kristensen, Hedelyngen 135. 

 Johnny Jakobsen, Hedelyngen 61. 

 Lone Græns, Højsletten 92. 

 

3. Afdelingens regnskab 2015 

fremlægges  

JEJC gennemgik det afsluttede regnskab 2015 til oriente-

ring. Der var et spørgsmål angående størrelsen på det be-

løb, der indbetales til Landsbyggefonden. LBF modtager 

½-del af afdelingens nettokapital udgifter svarende til       

kr. 1.959.033 og den anden ½-del går til Dispositionsfon-

den med i alt kr. 3.918.066. 

 

Efter en kort debat blev regnskabet godkendt enstemmigt. 

 

4. Drøftelse af løsningsmuligheder 

til nyt antenneanlæg i Hedelyngen 

samt økonomiske konsekvenser 

derved. Oplæg ved rådgivende in-

Punkt 4 afløser herved forslagspunkt 6.2. 

 

Rådgivende ingeniør Kim Hjortfelt gennemgik de forskelli-

ge løsningsmuligheder for Hedelyngen, hvor han anbefale-
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geniør Kim Hjortfelt fra Ingeniør-

firmaet Gert Carstensen. 

 

de en Coax/PDS kabelløsning. Endvidere fremlagde han 

økonomien omkring det anbefalede løsningsforslag, som 

ligger på maksimum kr. 140,00 pr. bolig, pr. måned. 

Kim Hjortfelt oplyste, at leverandøren på henholdsvis tv-

siden og internet-siden ikke er den samme. Dette vil kunne 

give afdelingen nogle konkurrencefordele samt, at der vil 

blive forsøgt taget højde for muligheden for tilskud til etab-

leringen fra de enkelte leverandører, såfremt de vælger at 

byde ind på opgaven. 

 

Der var efterfølgende en dialog omkring emnet, inden det 

blev sat til afstemning om, hvorvidt der skulle investeres i 

et nyt Bolignet anlæg, såfremt maksimum beløbet ikke 

overskrides. Det blev pointeret, at det var vigtigt, at Anten-

neudvalget var med i processen omkring udbud, etcetera.  

 

Herefter blev det sat til afstemning. 

 

Antal afgivne stemmer 124 

 

Stemmer for……..120. 

Stemmer imod……...4.           

Blanke stemmer……0. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Det planlægges, at der vælges leverandører ved afde-

lingsmødet i september 2016.  

 

5. Status for arbejdet med Hel-

hedsplan for Hedelyngen 

Formanden informerede omkring besigtigelsesmødet med 

Landsbyggefonden den 13. april 2016 i Hedelyngen i for-

bindelse med helhedsplanen. Det var et godt møde, hvor 

der blev vendt mange problematikker. 

 

Der var enkelte anmodninger fra LBF, hvor de ønskede at 

få skærpet undersøgelserne med henblik på at få specifi-

ceret det bevilligede beløb bedst muligt, bl.a. yderlige do-

kumentation for indtrængende vand i taget. Dette arbejde 

pågår. 

 

Der var enkelte spørgsmål omkring dokumentationen og 

tidshorisonten, som blev besvaret. 
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6. Behandling af indkommende 

forslag 

6.1 Hvad vil vi med Hedelyngen. 

Overordnet var det et forslag om nedsættelse af udvik-

lingsgrupper af forskellig karakter. Beboerne opfordres til at 

tilmelde sig via de ophængte lister.  

 

Udviklingsgrupperne er: 

 

A) Byhaver. 

B) Parkering af biler i Hedelyngen. 

C) Etablering af rammer for sociale aktiviteter. 

D) Legepladser og fællesarealer. 

E) Bæredygtighed. 

 

Møderne annonceres og er for alle. 

 

En længere drøftelse af det akutte problem med for mange 

biler blev henvist til Udviklingsgrupper herfor. 

 

6.2 Anskaffelse af nyt antenneanlæg. 

Dette punkt udgår, da det er behandlet under punkt 4. 

 

6.3 Drøftelse af udfordringer med parkering i Hedelyn-

gen. Dette punkt udgår, da det var en af arbejdsgrupperne 

forslået i punkt 6,1. 

 

6.4 Førstehjælp i Hedelyngen 

Ryan Hansen gennemgik effekten af en hjertestarter kontra 

kursus i hjertemassage. Derefter var der enighed om, at 

der bliver afholdt et informationsmøde om førstehjælp og 

efterfølgende tilbudt et førstehjælpskursus til dem, som 

måtte ønske det, frem for at indkøbe en hjertestarter.  

 

6.5 Hækproblematik Højsletten 92 

Kim Græns fremlagde deres argumentation for, at hækken 

var blevet fjernet, genplantet samt forlænget. Såfremt for-

slaget bliver vedtaget, skal lejeren flytte hele hækken tilba-

ge og omkring stibelysningen, således at der bliver sikret fri 

adgang til standeren. Flytningen gennemføres til septem-

ber. 

 

Der var en bred enighed blandt beboerne om, at det var 

uhensigtsmæssigt, at man har valgt at udvide sin have 

uden forudgående tilladelse samt at alle opfordres til at 

overholde den gældende husorden. Se den på hjemmesi-
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den. 

 

Dirigenten satte forslaget til afstemning, hvorvidt beboer-

mødet kunne godkende de af lejeren udførte ændringer in-

klusiv reetablering. 

 

Stemmer for……..92. 

Stemmer imod…….0. 

Blanke stemmer…..8. 

 

Beboeren får godkendelse under aftalte forudsætninger. 

 

6.6 Forslag til og lave ekstra parkeringspladser 

Heine Torsson, fra Hedelyngen 211, forslog at etablere 

ekstra parkeringspladser ved Hedelyngen enten perma-

nent eller som et forsøg. Efter en dialog omkring emnet, 

blevet forslaget sat til afstemning. 

 

Stemmer for…….37. 

Stemmer imod….47. 

Blanke stemmer..11. 

  

Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

7. Eventuelt Formanden oplyste om trampolin-problematikken omkring 

økonomi og placering. 

 

Formanden informerede om, at der er indkøbt skilte til He-

delyngen, og at de vil blive monteret af afdelingens perso-

nale. 

 

Det blev indskærpet, at der IKKE må bruges andet vaske-

middel i vaskeriet end det der er i doseringsanlægget. Det-

te for at sikre, at beboere, der måtte have allergi overfor 

vaskemidler, også kan benytte vaskeriet. Dette bedes folk 

respektere.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Mødet sluttede 22.15   
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 Hedelyngens bestyrelse: 

 

Formand: 

Hans Jørgen Larsen, Hedelyngen 143 (valgt 2014-2016) 

 

Bestyrelsen: 

Jeanett Juul Svensson, Hedelyngen 101 (valgt 2014-2016)  

Ryan Hansen, Hedelyngen 103 (2014-2016) 

Poul Erling Nielsen, Hedelyngen 167 (2015-2017) 

Christian Yde Græns, Hedelyngen 201 (2015-2017) 

 

Aktive suppleanter: 

Jeannette M. Pautsch, Hedelyngen 27 (2015-2016) 

Helen Andersen, Højsletten 66 (2015-2016) 

Lars D. Cetti, Hedelyngen 5 (2015-2016) 

 

 

 

 

Dato:                                                                 Dato: 

 

 

______________________________              ______________________________ 

Hans Jørgen Larsen              Niels Christensen 

Formand                                                            Dirigent 

 


